Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U100280
Відкрита
Дата реєстрації: 11-01-2021
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця
НДР або безкоштовно)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010669
Адреса: вул. Пирогова, буд. 56, м. Вінниця, Вінницький р-н., Вінницька обл., 21018, Україна
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Телефон: 380432553910
Телефон: 380432350563
E-mail: admission@vnmu.edu.ua
WWW: https://www.vnmu.edu.ua

3. Виконавець
Назва організації: Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010669
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Адреса: вул. Пирогова, буд. 56, м. Вінниця, Вінницький р-н., Вінницька обл., 21018, Україна
Телефон: 380432553910
Телефон: 380432350563
E-mail: admission@vnmu.edu.ua
WWW: https://www.vnmu.edu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Маркери важкості перебігу та предиктори резистентності до лікування основних ревматичних захворювань

Назва роботи (англ)
Markers of severity and predictors of resistance to treatment of major rheumatic diseases

Мета роботи (укр)
Підвищити ефективність діагностики та лікування основних ревматичних захворювань на основі вивчення ролі
нейропатичного та ноципластичного компонентів больового синдрому та коморбідних фіброміалгії та алекситимії як
маркерів важкості перебігу та предикторів резистентності до лікування.

Мета роботи (англ)
To increase the effectiveness of diagnosis and treatment of major rheumatic diseases by studying the role of neuropathic and
nociplastic components of pain and comorbid fibromyalgia and alexithymia as markers of severity and predictors of resistance
to treatment.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій транспортування енергії,
впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Аналітичні матеріали
Галузь застосування: медицина

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Підвищити ефективність діагностики та лікування основних
ревматичних захворювань на основі вивчення ролі нейропатичного та
1

01.2021

12.2026

Остаточний звіт

ноципластичного компонентів больового синдрому та коморбідних
фіброміалгії та алекситимії як маркерів важкості перебігу та
предикторів резистентності до лікування

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.40
Індекс УДК: 616.7, УДК: 616.71/.72/.74:616-071/-08

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Мороз Василь Максимович (д. мед. н., професор, акад.)
Керівники роботи:
Станіславчук Микола Адамович (д. мед. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Андрушко Інна Іванівна (Тел.: +38 (068) 111-97-11)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

